
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2019 usporiada sekcie LRU-P SRZ Rady Žilina 

v spolupráci  MO SRZ Bytča  a s firmou Zdenko Gaňa – HEL-GA  

                         Majstrovstvá SR v kategórii „Veteráni a Masters“ 

Termín konania : 27. – 28. 4. 2019 

Miesto konania : Športový rybník Bytča- Hrabové 

Prístup po št. ceste č I/61 smer Bytča – Pov. Bystrica, na konci obce Hrabové odbočiť  smer 

Predmier na nadjazd ponad železnicu. Po zjazde z nadjazdu odbočiť vpravo smer futbalové 

ihrisko TJ Hrabové. Asfaltová cesta vás privedie rovno do brány športového rybníka.    

Organizačný štáb : 

- Riaditeľ pretekov:                Zdenko Gaňa  

- Garant rady SRZ:                  Ján Nagy 

- Hlavný rozhodca :                Tibor Petruš 

- Sektorový rozhodca:            Tomáš Hubočan 

- Technický vedúci:                 Ing. Jozef Vicena 

- Bodovacia komisia:              hlavný rozhodca + členovia SRZ MO Bytča 

- Zdravotné zabezpečenie:    zabezpečí organizátor, prípadne 112  

Technické pokyny: 

Preteká sa v discilíne LRU- plávaná podľa Medzinárodných predpisov FIPSed. 

Kategória Masters – veková skupina od 54 rokov – narodení do roku 1965 vrátane  

Kategória Veteráni od 65 rokov, ak nebude prihlásených dostatočný počet, budú zaradený do kategórie 

Masters. 

Kapacita rybníka je max. 40 pretekárov pri dodržaní požadovaných odstupov. 

Množstvo krmiva je stanovené na 15 l, vrátane hliny a štrku 

Množstvo návnad živočíšneho pôvodu je stanovené na 2,5 l ( z toho max. 1 l patentka a 0,5 l 

dendroben, alebo hnojákov). 

Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú nástrahu pripravenú v sade odmerných nádob SENSAS. 

Patentka na chytanie musí byť umiestnená v najmenšej nádobke zo sady, alebo v tzv. puku. Krmivo 

pri kontrole musí byť umiestnené vo vedre so značkami objemu na vnútornej strane vedra. 

Dĺžka prútu u oboch kategórii je stanovená na max. 11,5m. Tá istá dĺžka platí aj pre prúty s pohárikmi 

na kŕmenie. 

Pretekárska trať: Voda stojatá dno štrkové, bez sedimentov, hĺbka 2 – 3 m, breh tvorí asi 

2,5m široká lavica za ktorou je svah. 

Výskyt rýb:  karas, plotica, červenica, kapor, pstruh dúhový a potočný, sivoň potočný, 

jeseter, zubáč, šťuka, ostriež, belica 

 

Časový program:    

Piatok 26. 4. 2019   

Tréning od 10:00 hod. do 16:00 hod. Zákaz sieťkovania hospodárky cenných rýb. Po 16:00 

hod. bude trať uzavretá. 

Sobota 27. 4. 2019 

08,00 - 08,45 zraz pretekárov, prezentácia  



08,45 – 09,00 žrebovanie 

09,30 – 10,00 rozchod na stanovištia 

10,00 – 11,50 príprava pretekárov (10,50 – začína kontrola krmiva hl. rozhodcom) 

11,50 -  12,00 kŕmenie 

12,00 -16,00 1. preteky 

16,00 – 16,30 váženie 

Nedeľa 28.4. 2019  

07,30 – 07,45 zraz pretekárov, prezentácia 

07,45 – 08,00 žrebovanie 

08,30 – 09,00 rozchod na stanovištia 

09,00 – 10,50 príprava pretekárov ( 09,50 začína kontrola krmiva hl. rozhodcom) 

10,50 -11,00 kŕmenie 

11,00 – 15,00 2. preteky 

15,00 – 15,30 váženie 

15,30 – 16,00 vyhodnotenie  Majstrovstiev Slovenska Veteráni a Masters 

 

Záverečne ustanovenia: 

Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie. 

V prípade búrky budú preteky prerušené a ďalej sa bude postupovať podľa platných 

predpisov. 

Prihlášky je potrebné zaslať do 18. 4. 2019 elektronicky na adresu : hvicena@centrum sk, 

telefón: Ing. Jozef Vicena 0917 940631 

Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko dátum narodenia. 

Štartovné: 20,00 EUR za pretekára  

Občerstvenie bufet: zabezpečí organizátor počas celej akcie.  

Ubytovanie: Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.  

 

Prajeme Vám príjemný pobyt – organizačný štáb 

 

 

Propozície skontroloval vedúci sekcie LRU- P   


